ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα θεσμοθετήθηκε με απόφαση της 2ης Συνεδρίασης του
Ακαδημαϊκού Έτους 2010-2011 της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών την 30-11-2010.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
Οι φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών έχουν
τη δυνατότητα να διεξάγουν πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ» που υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο
πλαίσιο του του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014 – 2020»
Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κονδύλια ΕΣΠΑ κάποια περίοδο, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο ιδιωτικό αυτοχρηματοδοτούμενο
πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΠΑ 2016-2020». Στο πρόγραμμα αυτό
η χρηματοδότηση γίνεται εξ' ολοκλήρου από την εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλει το ποσό που αφορά την αποζημίωση και την ασφάλιση
έναντι ατυχήματος του φοιτητή σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός
Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΟΠΑ μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης
Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης του Τμήματος (είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους)

Στόχος Προγράμματος
Μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να
εργαστούν για μικρό χρονικό διάστημα σε κάποιον φορέα απασχόλησης σχετικό με
το αντικείμενο σπουδών τους. Η συμμετοχή αυτή τους δίνει την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή με το εργασιακό περιβάλλον και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες

αξιοποιώντας το θεωρητικό υπόβαθρο που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια των μέχρι
τώρα σπουδών τους.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι φοιτητές του Τμήματος είναι δυνατόν να κάνουν Πρακτική Άσκηση σε εταιρείες
του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως τράπεζες, ερευνητικά
ινστιτούτα, πολυεθνικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φοιτητές
τουλάχιστον του τρίτου έτους σπουδών.
Επιπλέον θα πρέπει οι τριτοετείς φοιτητές να έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε
τουλάχιστον 16 μαθήματα , οι τεταρτοετείς φοιτητές σε τουλάχιστον 20
μαθήματα, οι φοιτητές του πέμπτου έτους σε τουλάχιστον 24 μαθήματα, οι
φοιτητές του έκτου έτους σε τουλάχιστον 30 μαθήματα, και οι φοιτητές του
εβδόμου και πάνω έτους σε τουλάχιστον 36 μαθήματα.
Επιπλέον για τη πράξη «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΟΠΑ», στην περίπτωση όπου
υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις φοιτητών (που καλύπτουν τις παραπάνω
προϋποθέσεις επιλογής) από τις διαθέσιμες θέσεις βάσει χρηματοδότησης, η τελική
επιλογή των φοιτητών σε κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης θα γίνεται με επιπλέον
ακαδημαϊκά κριτήρια δηλαδή θα επιλέγονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο
όρο βαθμολογίας (μ.ο.). Στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο.,
προτεραιότητα έχει ο φοιτητής που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεγαλύτερο αριθμό
μαθημάτων. Eνώ στην περίπτωση φοιτητών που έχουν τον ίδιο μ.ο και έχουν
εξεταστεί επιτυχώς στον ίδιο αριθμό μαθημάτων, προτεραιότητα έχει ο φοιτητής
που έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μεγαλύτερο αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων.
Στην αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνεται υπόψη η ακαδημαϊκή εικόνα των
φοιτητών κατά την λήξη της περιόδου των αιτήσεων.
Η τελική κατάσταση φοιτητών που γίνονται αποδεκτοί στο Πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης αναρτάται στον κεντρικό ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και
του Τμήματος, ή/και της Σχολής ή/και στους αντίστοιχους πίνακες ανακοινώσεων, με
σεβασμό σε κάθε περίπτωση των ζητημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υλοποίηση
Οι φοιτητές απασχολούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με μερική ή
πλήρη απασχόληση.
Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής, το οποίο δεν προσμετράται στον βαθμό
Πτυχίου.

Αιτήσεις υποβάλλονται τρεις (3) φορές το χρόνο (Χειμερινό, Εαρινό και Καλοκαίρι)
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Κεντρικό Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης.

Δομή
Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Παν/μιου και
του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Βλάσης Σταθακόπουλος,
Καθηγητής.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών έως και τη λήξη του έργου «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΏΝ ΟΠΑ» στις 31-10-2022 είναι ο Επίκουρος Καθηγητής, Κωνσταντίνου
Παναγιώτης.
H Διμελής Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και επικύρωσης τελικών αποτελεσμάτων
αποτελούμενη από τον εκάστοτε Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος
Πρακτικής Άσκησης και ένα επιπλέον μέλος ΔΕΠ του τμήματος, αποτελείται από τον
κ. Π. Κωνσταντίνου, Επίκουρο Καθηγητή, Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον κ. Κ.
Ρουμανιά, Λέκτορα.
Υπεύθυνος διαχείρισης της Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα ΔΕΟΣ στο Κεντρικό
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι ο κ. Ρούσσος Αντώνης, Ελπίδος 13, 3ος Όροφος,
210-8203 806, roussos@aueb.gr (Ώρες Γραφείου 11:00 – 13:00)

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής
Άσκησης θα πρέπει να απευθυνθούν στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του
ΟΠΑ το οποίο και είναι υπεύθυνο για τα ακόλουθα:
•

•

Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων των παραγωγικών φορέων και
οργανισμών για την απασχόληση φοιτητών, αλλά και των φοιτητών που
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
Διαχείριση του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος από την πλευρά του
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Ο.Π.Α. και εισαγωγή δεδομένων όπως
κατάλογος φοιτητών, προσφερόμενες θέσεις εργασίας, στοιχεία
επιχειρήσεων με στόχο την βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση
αυτών των προγραμμάτων από το ίδιο το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και από
το ΔΑΣΤΑ γενικότερα.

•

•
•

Προώθηση και άμεση εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
επιδιώκει την ουσιαστική προαγωγή ζητημάτων πρόσβασης Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι σχετικές
πρωτοβουλίες θα συνδυάζονται με αυτές των υπόλοιπων πράξεων (ΔΑΣΤΑ,
ΓΔ, ΜΚΕ) και θα εμπίπτουν στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρόσβασης ΑμΕΑ
(Disabilities Access Program).
Άμεση επικοινωνία τόσο με τους φοιτητές όσο και με τις επιχειρήσεις.
Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ειδικών σεμιναρίων για την
εκπαίδευση των φοιτητών από το 1ο έτος των σπουδών τους.

Διαδικασίες
Ο φοιτητής /η φοιτήτρια υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα συμμετοχής στο Πρόγραμμα
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ (www.dasta-is.aueb.gr) και καταχωρεί
ηλεκτρονικά το βιογραφικό του.
Μετά την σχετική επιβεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος αναφορικά με τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, και την αξιολόγηση και επικύρωση της Διμελούς
Επιτροπής του Τμήματος οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται αποδεκτές από το
Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
Μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ το οποίο είναι σε διασύνδεση
με το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, οι φοιτητές
εκδηλώνουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους στις διαθέσιμες θέσεις των φορέων
απασχόλησης που τους ενδιαφέρουν.
Μετά τη διενέργεια συνεντεύξεων, οι φοιτητές επιλέγουν την επιχείρηση στη οποία
θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση και ενημερώνουν τον διαχειριστή
του Κεντρικού Γραφείου Πρακτικής Άσκησης για τη διευθέτηση των τυπικών
εγγράφων έναρξης της πρακτικής άσκησης.
Τα απαιτούμενα έγγραφα για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης είναι:
1. Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων. Ο φοιτητής / η φοιτήτρια προσκομίζει το
έντυπο δήλωσης προσωπικών στοιχείων με τα απαιτούμενα προσωπικά
στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός μητρώου ΙΚΑ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού
λογαριασμού).
2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ Ε.Λ.Κ.Ε., Φορέα, Φοιτητή / Φοιτήτριας.
3. Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης.
4. Δελτίο Εισόδου.
Οι φοιτητές υποχρεούνται για το διάστημα που θα συμφωνηθεί με το φορέα
απασχόλησης να προσέρχονται στο χώρο εργασίας τους τις εργάσιμες ημέρες και να
ακολουθούν τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη
ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το προσωπικό του φορέα απασχόλησης, εκτός

κι αν υπάρχει διαφορετική συγκεκριμένη συνεννόηση. Οι φοιτητές μπορούν με τη
σύμφωνη γνώμη της επιχείρησης να κάνουν χρήση αδείας είτε για λόγους ασθενείας,
είτε για την εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων, είτε για οποιουσδήποτε
άλλους σοβαρούς λόγους.
Ο ασκούμενος φοιτητής εποπτεύεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής
Άσκησης
του
Τμήματος
και
ένα
στέλεχος
της
Επιχείρησης.
Αφού ο φοιτητής ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική του άσκηση, θα πρέπει να
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον διαχειριστή του κεντρικού
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ.
1. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης
2. Δελτίου Εξόδου
Επίσης στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης οι εργοδότες καλούνται να συμπληρώσουν
ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο με το οποίο αξιολογούν μεταξύ άλλων την
αποδοτικότητα και εργατικότητα των ασκούμενων φοιτητών. Αντίστοιχο
ερωτηματολόγιο καλείται να συντάξει και ο ασκούμενος φοιτητής.
Η αποζημίωση των φοιτητών γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής
Άσκησης, από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και αφού ο/η φοιτητής/τρια έχει προσκομίσει όλα τα
απαραίτητα έντυπα εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί. Η μηνιαία αποζημίωση
των φοιτητών για πλήρη απασχόληση ορίζεται στα 270 ευρώ και υπάρχει επίσης
ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή στο χώρο εργασίας έναντι ατυχήματος.

